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Conceptbesluit
1. Een keuze te maken tussen de twee voorgestelde varianten.

Inleiding
In de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid van 3 oktober is gesproken over de
borging/versterking van de beleidsadviesrol ten aanzien van een gezonde leefomgeving. Naar aanleiding
hiervan heeft de Agendacommissie zich nogmaals gebogen over de invulling en de hiervoor al dan niet
aanwezige dekking. De conclusie is dat er binnen de vastgestelde begroting onvoldoende dekking is.
De Agendacommissie vindt het wel van belang om hierop te investeren en stelt daarom twee varianten
voor mogelijke dekking voor aan de Bestuurscommissie. De Bestuurscommissie wordt hiermee in de
gelegenheid gesteld om het Dagelijks Bestuur te adviseren.
Variant 1: Het DB te adviseren om de benodigde middelen in 2020 en 2021 (€ 100.000,- per jaar) te
onttrekken aan de egalisatiereserve. De structurele uitwerking kan dan worden meegenomen in de
kaderbrief voor 2022 en verder.
Variant 2: Het DB te adviseren om de benodigde middelen (€ 100.000,- per jaar), conform het
oorspronkelijke voorstel, voor 2020 extra beschikbaar te stellen middels een begrotingswijziging en voor
2021 op te nemen in de kaderbrief.

Beoogd effect
Versterking van de positionering van GGD Fryslân als (trusted) adviseur gezonde leefomgeving en winst
voor de kwaliteit van de leefomgeving en de publieke gezondheid in Friesland door gezondheid mee te
wegen en uit te werken in omgevingsvisies, -programma’s, plannen en besluiten met betrekking tot de
inrichting van de leefomgeving.
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Financiële consequenties
Variant 1 leidt niet tot uitzetting van de begroting.
Variant 2 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 100.0000,-

Vervolgaanpak/uitvoering
De keuze van de Bestuurscommissie wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
Afhankelijk van de gemaakt keuze leidt dit al dan niet tot een aanpassing van de kaderbrief.
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